
 الجنائز
 الصالة على الميت في المقبرة

الجنازة في المقبرة، أي أنني على : أنا إمام ألحد المساجد في الجزائر, وأقوم بصالة السؤال
أصلي على الميت داخل المقبرة, وقد أنكر علي هذا الفعل بعض األخوة وقالوا لي: إن صالة 

 الجنازة داخل المقبرة ال تجوز،  فهل هذا صحيح؟ 
الصالة على الميت أن تصلى في المصلى الخاص بالجنائز, وأيًضا يصلى األصل في : الجواب

أنه صلى على ابني بيضاء في  -عليه الصالة والسالم-عليه في المسجد، وقد ثبت من فعله 
المسجد خالًفا لمن كره الصالة على الميت في المسجد, والصالة على الميت في المقبرة جائزة 

صّلى على ميت في القبر, فإذا ثبتت صالة  -لصالة والسالمعليه ا-أيًضا بدليل أن النبي 
ال تصلوا إلى القبور وال »الجنازة على القبر صارت مستثناة من النهي عن الصالة في المقبرة: 

فتكون صالة الجنازة مخصوصة من عموم هذا الخبر بدليل أنه  [279] مسلم: « تجلسوا عليها
صالة الجنازة مستثناة وال  أنوهو في قبره, فدل على  صلى على الميت -عليه الصالة والسالم-

 إشكال فيها.  
 اإلشكال هنا: أنه إمام في أحد المساجد، هل يعقل أن تدفن قبل أن يصلى عليها؟

يقول: إنه إمام ألحد المساجد ويقومون بصالة الجنازة في المقبرة, كأنهم ال يصلون على الجنازة  
نما يصلون عليها في المقبرة, تسجى قبل أن تقبر ثم يصلى عليها لو حدث هذا  في المسجد وا 

اإلمام يصلي بجماعته ثم بعد فليس فيه إشكال, لكن كونه إمام األصل أن يصلي في مسجده, 
ن جعلت في مصلى الجنائز كما هو  ذلك لو قدمت الجنازة بين يديه صلى عليها في المسجد, وا 

معمول به في السابق ال شك أن هذا متفق على جوازه وعدم كراهته, بخالف الصالة في المسجد 
-فإنه كرهها بعض أهل العلم؛ خشية أن يخرج من الميت شيء يلوث المسجد, ومع ذلك النبي 

صلى على ابني بيضاء في المسجد, وُصلّ ي على أبو بكر في المسجد,  -لسالمعليه الصالة وا
وصلي على عمر في المسجد, فالصالة على الميت في المسجد ال إشكال فيها, والصالة عليه 

عليه الصالة -في مصلى الجنائز كذلك, وصالة الجنازة في المقبرة جائزة بدليل أن النبي 
ه دليل على أن النهي عن الصالة في المقابر ال تتناول صالة صلى على القبر, ففي -والسالم
 الجنازة.
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